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Sinopse: São apresentados dados citogenéticos a respeito do comportamento de 

elementos transponíveis do tipo Rex em exemplares de Colossoma macropomum, 

submetidos aos cenários propostos pelo Painel Intergovernamental sobre mudanças 

Climáticas (IPCC). Foram utilizados como marcadores os retroelementos Rex1, 

Rex3 e Rex6 e regiões de heterocromatina constitutiva, para inferir sobre os 

impactos que estas mudanças ambientais podem causar no genoma da espécie. A 

partir dos dados obtidos verificamos que as condições testadas causaram mudanças 

no comportamento dessas sequências. Ainda, verificamos um processo de 

heterocromatinização no genoma dos indivíduos submetidos ao cenário extremo. 

Assim, sugerimos que este processo epigenético está relacionado à atividade de 

transposição de elementos transponíveis. 
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Resumo 

A atividade dos Elementos transponíveis (ET) pode ser estimulada por diferentes tipos 

de estresses como choques térmicos ou mecânicos, ação de patógenos, poluição ambiental, 

mudanças ambientais, assim como mudanças climáticas. Em peixes, dentre os retrotransposons 

estudados, os do tipo Rex mostram-se como os mais abundantes, sendo encontrados em 

diferentes grupos e apresentando dinâmica de localização variada. A fim de entender os 

impactos que mudanças climáticas podem ter sob o genoma de peixes amazônicos, analisamos 

o comportamento dos ETs do tipo Rex, frente aos cenários previstos pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), tendo como modelo o tambaqui 

(Colossoma macropomum). Para isso, 60 tambaquis juvenis foram separados em 4 grupos, cada 

um com 15 indivíduos, e cada grupo foi colocado em uma sala no microcosmos, onde na sala 

1 eram simuladas as condições climáticas que temos hoje em dia, a sala 2 simulava as condições 

descritas para o cenário B1, a sala 3 simulava o cenário A1B, e a sala 4 simulava o cenário A2, 

conforme descrito pelo IPCC. Após 45 dias de experimento, os indivíduos foram eutanasiados 

e tiveram seu rim retirado e processado para análises citogenéticas, relacionadas à detecção das 

regiões de heterocromatina constitutiva e mapeamento das sequências Rex por FISH 

(Hibridização Fluorescente in situ). Foi verificada uma heterocromatinização no genoma dos 

indivíduos submetidos ao cenário A2, que apresentaram blocos conspícuos em regiões 

teloméricas de diversos pares cromossômicos, assim como marcações intersticiais em alguns 

pares. Junto a isso, também houve um aumento no número de sítios dos ETs Rex1 e Rex3 no 

genoma dos indivíduos aclimatados ao cenário A2. O aumento da atividade dessas sequências 

pode estar relacionado à adaptação às mudanças ambientais, uma vez que a atividade de ETs 

pode gerar alterações na atividade de genes, regulando-os positivamente ou negativamente, ou 

ainda silenciando genes próximos ao local de inserção. Além disso, houve correspondência 

entre os blocos de Rex3 e os blocos heterocromáticos nos peixes submetidos ao cenário A2. 

Dessa forma, a heterocromatinização nessas regiões ocorre como um mecanismo de regulação 

da atividade deste retroelemento. 

Palavras-chave: Mudanças climáticas, Heterocromatinização, Elementos transponíveis, FISH, 

Microcosmo. 
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Abstract 

The activity of transposable elements (TEs) can be increased by different sources as thermal or 

mechanic shocks, disease, environmental pollution and climate changes. In fishes, Rex 

retrotransposons are shown as the most abundance, they have been found in different fish 

groups and presented various dynamics. In order to understand the impacts of climate changes 

may have under amazon fish genome we analyzed the behavior of Rex TEs under the scenarios 

predicted by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), using tambaqui (Colossoma 

macropomum) as a model. For this, 60 young tambaquis were separated in 4 groups with 15 

individuals, and each group was maintained in a microcosm room, where in the room 1 were 

simulated the conditions that we have nowadays, the room 2 simulated the conditions described 

for B1 scenario, room 3 simulated A1B scenario, and the room 4 simulated A2 scenario, 

according to IPCC. After 45 days of experiment, the individuals were euthanized and had its 

kidney removed for cytogenetics analysis related to C-banding and mapping of Rex sequences 

by FISH. Was verified a heterochromatinization in the genome of all individuals maintained in 

the A2 scenario, they showed blocks in telomeric regions of many chromosomic pairs and they 

also have interstitial marks in some pairs. In addition, these individuals have an increase in 

number of Rex1 and Rex3 sites. The increase of the activity of these sequences may be related 

a local adaptation to the environmental changes, once the activity of TEs can generate 

alterations on the gene activity, upregulating or downregulating, or even silencing genes near 

by the insertion point. Moreover, there was correlation between Rex3 blocks and 

heterochromatin in fishes under A2 scenario. Thus, the heterochromatinization in this region 

occur as a regulation mechanism of the activity of this retroelement. 

Key words: Climate changes, Heterochromatinization, Transposable elements, FISH, 

microcosm.  



vii 
 

Sumário 

 

1.Introdução ........................................................................................................................................... 1 

1.1.Mudanças climáticas ....................................................................................................................... 1 

1.2.Estudos citogenéticos................................................................................................................... 3 

1.3.Colossoma macropomum ............................................................................................................. 7 

2.Objetivos ............................................................................................................................................. 8 

3.Material e métodos ............................................................................................................................. 9 

3.1.Delineamento experimental ............................................................................................................ 9 

3.1.1. Cenários Climáticos em Microcosmo ................................................................................ 9 

3.1.2.Exposição aos cenários climáticos em microcosmo ........................................................... 9 

3.2. Obtenção dos cromossomos metafásicos ................................................................................ 10 

3.3. Bandeamento C ........................................................................................................................ 10 

3.4. Extração de DNA ...................................................................................................................... 11 

3.5. Amplificação das sequências ................................................................................................... 11 

3.6. Marcação de Sonda .................................................................................................................. 12 

3.7. Mapeamento cromossômico .................................................................................................... 12 

4.Resultados ......................................................................................................................................... 14 

5.Discussão ........................................................................................................................................... 19 

6.Conclusões ......................................................................................................................................... 24 

Referências Bibliográficas .................................................................................................................. 25 

 



1 
 

1. Introdução 

1.1. Mudanças climáticas 

As mudanças climáticas globais, decorrentes do acúmulo de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) na atmosfera, dentre os quais destacam-se dióxido de carbono –CO2, metano –CH4, e os 

óxidos nitrosos –NOx, representam um desafio sem precedentes para a humanidade tanto pela 

velocidade com que estão se processando, quanto por suas consequências à atividade humana 

(Nobre et al. 2007; IPCC 2014). As primeiras evidências de alterações no clima do planeta 

surgiram por volta dos anos 1980 e, desde então, essa temática vem tomando posição de 

destaque na comunidade científica e despertando interesse da população de modo geral 

(Marengo 2008). 

Devido ao desconhecimento sobre os impactos de alterações na estabilidade climática 

mundial, em 1988 a Organização das Nações Unidas, por meio do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e da Organização Meteorológica Mundial, criou o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernamental Panel on Climate Change 

- IPCC). O IPCC ficou incumbido de apoiar, com trabalhos científicos, as avaliações do clima 

e os cenários de mudanças climáticas para o futuro. (Marengo 2008). 

Os dados acerca das variações de temperatura do último século apresentados pelo IPCC, 

já indicam uma mudança considerável e rápida em várias partes do planeta e revelam que, de 

acordo com diversas instituições de pesquisa ao redor do mundo, há um aumento gradual na 

temperatura da Terra. O mesmo relatório alerta para um aumento da temperatura média da 

superfície global de 0,3 ºC a 4,8 ºC até o fim deste século, dados projetados a partir das 

observações feitas entre os anos de 1986 a 2005 (IPCC 2013). Também são esperadas 

temperaturas extremas, tanto de frio quanto de calor na maioria das áreas do planeta, podendo 

também haver um aumento de ondas de calor com duração prolongada em algumas localidades, 

assim como ondas de frio extremo em pontos do globo durante o inverno. Além disso, os dados 

apontam para um aumento na acidificação dos oceanos, o que configura uma ameaça à 

biodiversidade, interrupção no ciclo global e disponibilidade de água doce em diversas 

localidades, devido a alterações nos índices de precipitação, o que causaria mudanças 

ecológicas substanciais em escala global (IPCC 2013; O’Neill et al. 2017). 

Altas emissões de GEE representam um grande risco, de forma generalizada, e podem 

trazer consequências irreversíveis até o fim deste século. Os riscos aos sistemas únicos e 
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ameaçados aumentam de forma mais rápida com o aumento de temperatura (O’Neill et al. 

2017). O IPCC em seu 4.o relatório estimou que entre 20-30% das espécies estarão em alto 

risco de extinção se a temperatura do planeta aumentar entre 2-3 ºC. Além disso, com o aumento 

de 4 ºC estima-se que muitas espécies sofrerão mudanças na sua distribuição ao longo do globo, 

tornando-se restritas a determinadas regiões (Warren et al. 2014). Aves e anfíbios apresentam 

a maior vulnerabilidade a alterações na temperatura, sendo que entre as aves 6-9% poderiam 

sofrer extinção, e este número é ainda maior para os anfíbios (11-15%) (Foden et al. 2013). 

Em vista dessas estimativas, cenários foram propostos, projetando essas mudanças 

climáticas até o ano 2100, levando em conta algumas das forças motrizes que dirigem tais 

alterações. O cenário A1B descreve um crescimento econômico rápido, com introduções de 

novas e eficientes tecnologias, além do crescimento rápido da população até o fim do século, 

seguida de um declínio. Descreve ainda, a utilização de combustíveis não fósseis, ou balanço 

entre o uso de combustíveis fósseis e não fósseis, sendo este cenário intermediário, com 

previsão de aumento na temperatura média de aproximadamente 2,5 ºC e aumento de 850ppm 

de CO2. O cenário B1 prevê um mundo convergente, onde a população cresce de maneira rápida 

até a metade do século e declina a partir daí, semelhante ao que é descrito no cenário A1B, no 

entanto, com rápidas mudanças econômicas e com introdução de tecnologias limpas e eficientes 

em termos de recursos. A ênfase é em soluções globais para a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental, incluindo a equidade, mas sem iniciativas climáticas adicionais, sendo este 

cenário o mais otimista, com aumento médio da temperatura global de 1,5 ºC e aumento de 

600ppm de CO2 até o fim do século. As previsões mais agravantes são as descritas no cenário 

A2, onde o desenvolvimento tecnológico e a implementação de novas tecnologias é 

fragmentada, assim como o desenvolvimento econômico, que visa o desenvolvimento regional, 

e, segundo essas previsões, o desenvolvimento é mais lento que nos outros. Este é o cenário 

mais heterogêneo, onde visam a autossuficiência e preservação das identidades locais, o 

aumento médio na temperatura global de 4,5 ºC ou mais e aumento de 850ppm de CO2 (IPCC 

2007). 

Nas últimas décadas, três modelos regionais integrados para a América do Sul apontam que 

o maior aquecimento ocorrerá na região amazônica, entre 4 ºC e 9 ºC para o cenário A2 e de 3 

ºC a 5 ºC para o cenário B1, no período de 2071–2100 (Ambrizzi et al. 2007; Marengo et al. 

2010). Adicionalmente, o aumento da temperatura junto à diminuição da precipitação pode 

gerar alterações na vegetação da região, levando a um processo de “savanização” (Nobre et al. 
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2008). Além disso, a queda nos níveis de precipitação, devido ao aumento nos níveis de CO2, 

pode alterar todo o ciclo hidrológico da região, podendo gerar eventos extremos tanto de seca 

quanto de cheia (Nobre et al. 2007; Souza et al. 2016). 

Diante do exposto, fica evidente que as mudanças climáticas podem gerar profundas 

alterações no ecossistema amazônico (Ambrizzi et al. 2007; O’Neill et al. 2017). Alterações 

que podem afetar as espécies de formas diferentes, a depender de quão especialistas elas são e 

de quais estratégias elas utilizam ao longo da evolução (Gilman et al. 2010).  De modo geral, 

os peixes amazônicos desenvolveram, ao longo do processo evolutivo, adaptações 

comportamentais, morfológicas e fisiológicas que os permitem enfrentar variações ambientais 

(Val e Almeida-Val 1995). Contudo, estudos citogenéticos que investiguem os impactos 

causados por mudanças climáticas no genoma de espécies amazônicas ainda são escassos. 

1.2. Estudos citogenéticos 

Dentre as sequências mais estudadas na avaliação de danos citogenéticos destacam-se as de 

DNA repetitivo. Acredita-se que o DNA repetitivo, por exemplo os elementos transponíveis, 

desempenha um importante papel na evolução do genoma e atua como substrato para 

recombinação por rearranjos cromossômicos (Kidwell e Lisch 2000; Kidwell 2002). Estes 

elementos podem ser transmitidos tanto verticalmente quanto horizontalmente e estas 

transferências ocorrem mesmo entre genomas de espécies filogeneticamente distantes 

(Schneider et al. 2013; Tang et al. 2015), além de estarem relacionados com adaptação às 

condições de estresse ambiental (Casacuberta e González 2013). 

Sequências repetidas de DNA compreendem uma grande parte do genoma da maioria dos 

organismos, o que permite uma enorme variação no tamanho dos genomas dos eucariotos. Estão 

envolvidas no processo de replicação do DNA (Li et al. 2002) e na organização estrutural e 

funcional do genoma em geral, sendo responsáveis por muitas das variações cariotípicas 

observadas (Kidwell 2002). Essas sequências são divididas em duas categorias, as repetições 

em tandem e os elementos transponíveis (transposable elements). Dentre as repetições em 

tandem temos os DNAs ribossomais, centromérico e telomérico, sendo que as funções destas 

sequências há muito são conhecidas. Os elementos transponíveis, por outro lado, foram, por 

muito tempo, chamados de “DNA lixo” por, aparentemente, não possuírem funções conhecidas 

no genoma (Schmidt e Heslop-Harrison 1998; Biscotti et al. 2015). Essa visão mudou com a 
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descoberta de funções estruturais, algumas delas envolvidas na regulação da expressão gênica 

e rearranjos cromossômicos (Kidwell 2002; Burns e Boeke 2012). 

Elementos transponíveis (ET) são sequências de DNA que possuem a capacidade de 

interagir com diferentes porções do genoma, podendo se replicar independentemente do ciclo 

celular, por possuírem porções codificantes e não ocorrerem em repetições em tandem 

(Feschotte 2008; Bonchev e Parisod 2013; Casacuberta e González 2013). Essas sequências são 

classificadas em dois grupos: ETs classe I, também chamados de retrotransposons, e classe II, 

também chamados de transposons. Os ETs de classe I utilizam a molécula de RNA como 

intermediária no processo de transposição; já, os de classe II movem-se pelo genoma, utilizando 

a molécula de DNA como intermediário de transposição (Wicker et al. 2007). 

Os retrotransposons podem ser divididos em duas subclasses: retrotransposons LTR (Long 

Terminal Repeat) e os retrotransposons não-LTR (Nonlong Terminal Repeat). Os LTR possuem 

extensas repetições nas extremidades 5’ e 3’ que flanqueiam a sequência central, conhecida 

como ORF (Open Reading Frame) (Volff et al. 2001a; Böhne et al. 2008). Essa região codifica 

as proteínas que são necessárias para a transcrição e integração da sequência de cDNA, após a 

transcrição reversa. Essa sequência possui domínios que codificam proteinase, integrase, 

RNAse e transcriptase reversa. Já, as sequências não-LTR utilizam promotores internos para 

promover a transposição, sendo subdivididos em LINES (long interspersed nucleotide 

elements) e SINES (short interspersed nucleotide elements). Os LINES possuem regiões 

codificantes para transcriptase reversa e RNAse, enzimas necessárias para a transposição. Já, 

os SINES não apresentam regiões codificantes, mas, adquirem a maquinaria enzimática 

necessária para a transposição por meio dos LINES (Böhne et al. 2008). 

Dentre os retrotransposons podemos destacar os ETs do tipo Rex (Rex1, Rex3, Rex6), 

descritos no genoma de espécies de Xiphophorus (Volff et al. 1999; 2000; 2001a), 

correspondem a elementos não-LTR abundantes entre os peixes, que têm sido muito estudados 

a fim de entender sua estrutura, seu envolvimento na regulação gênica, distribuição e sua 

evolução no genoma (Volff et al. 1999; 2000; 2001a; 2001b; Mazzuchelli e Martins 2009; 

Teixeira et al. 2009; Costa et al. 2013; Schneider et al. 2013; Santos et al. 2016; Favarato et al. 

2017). Os elementos Rex1 e Rex3 possuem domínios codificantes para transcriptase reversa, 

endonucleases apurínica/apirimidínica, enzimas estas necessárias para o processo de 

transposição, enquanto que Rex6 também codifica a enzima transcriptase reversa, mas faz uso 

de uma endonuclease similar à enzima de restrição (REL) (Volff et al. 2000; 2001b). 
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Apesar de receberem nomes similares, as sequências Rex possuem diferenças estruturais e 

são alocadas em famílias de elementos diferentes. Rex1, juntamente com o elemento Babar, 

corresponde a uma família de ETs que parece estar relacionada ao clado CR1 dos elementos do 

tipo LINE. Estas sequências têm uma região conservada na extremidade 3’, seguida por 

repetições em tandem de oligonucleotídeos de tamanhos variáveis (Volff et al. 2000). Rex3 

pertence à família RTE de retroelementos do tipo não-LTR e, de todos os retrotransposons 

presentes em peixes, e apresenta a maior distribuição entre os teleósteos, sendo encontrado em 

espécies que divergiram há 150-200 milhões de anos (Volff et al. 1999). Possui truncamentos 

na extremidade 5’ da maioria das cópias e uma cauda na extremidade 3’, composta por 

repetições em tandem de GATG (Volff et al. 1999). Adicionalmente, Rex6 é membro da família 

R4 de retroelementos não-LTR, que, juntamente com o elemento Dong e R4, esteve ativo na 

evolução do genoma de diversas espécies de peixes, tendo sofrido inúmeras retrotransposições, 

levando a um grande número de cópias de Rex6 na maioria das espécies (Volff et al. 2001b). 

Estas sequências se distribuem de forma distinta em diferentes grupos de peixes. Em estudo 

com espécies de ciclídeos os retrotransposons Rex1, Rex3 e Rex6 encontram-se dispersos por 

todos os cromossomos, em regiões heterocromáticas e eucromáticas. Estes elementos 

mostraram alto grau de variabilidade entre as espécies, embora regiões conservadas também 

foram identificadas, correspondendo aos domínios que codificam enzimas, usadas na 

transposição (Schneider et al. 2013). Pucci et al. (2018) observaram sítios de Rex1 e Rex3 

dispersos em pequenos agrupamentos nos cromossomos de espécies de Characidium, não 

havendo grandes diferenças entre as espécies. Em espécies de Ancistrus, o retrotransposon Rex3 

foi encontrado em associação com sítios de DNAr 5S, o que deve ter favorecido sua dispersão. 

Também foi observada associação do ET com DNAs microssatélites (GA)15 e (CA)15 (Prizon et 

al. 2018). 

Em Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801) foram mapeados sítios de Rex3 

preferencialmente em regiões centroméricas de todos os cromossomos, e foi relatado que este 

elemento se inseriu dentro da sequência do DNA ribossomal 5S, formando um complexo 5S 

rDNA/Rex3, explicando assim a dispersão da sequência 5S relatada nesta espécie, que se deve 

à atividade de transposição deste ET (Cioffi et al. 2010). Algo similar foi relatado em Astyanax 

bockmanni (Vari & Castro, 2007), onde foram encontrados blocos de Rex3 sintênicos a blocos 

de DNAr 18S e heterocromatina. Nessa espécie, a sintenia entre Rex3 e 18S também foi 

associada a um mecanismo que promoveu a dispersão do DNAr (Silva et al. 2013). Junto a isso, 
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Pessenda et al. (2018) demostraram que o comportamento da sequência de Rex1 é similar dentro 

das espécies de Astyanax, onde todas as espécies apresentaram este elemento disperso por todos 

os cromossomos, em regiões heterocromáticas e eucromáticas. Por outro, espécies de Leporinus 

apresentam compartimentalização de Rex1 e Rex3, apresentando acúmulo dessas sequências 

em regiões heterocromáticas (Borba et al. 2013). Dessa forma fica evidente que o 

comportamento dessas sequências é variado dentro dos diferentes grupos. 

A transposição dessas sequências pode ser desencadeada por sinais celulares, poluição 

ambiental, choques térmicos, dentre outras condições estressantes (Fujino et al. 2011; 

Laudencia-Chingcuanco e Fowler 2012; Miousse et al. 2015; Silva et al. 2016; Ribeiro et al. 

2017). Quanto à ativação destes elementos, pela poluição ambiental, foi descrito para 

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828), comumente conhecida como tamoatá, um aumento do 

número de sítios de Rex3 em exemplares provenientes de ambientes antropizados, quando 

comparados a exemplares do ambiente não antropizado. Tal achado deixa evidente que a 

poluição ambiental foi capaz de influenciar a atividade deste retrotransposon (Silva et al. 2016). 

Além disso, os diferentes tipos de água dos rios da Amazônia (branca, clara e preta) (Sioli 

1984) podem causar mudanças na atividade dos elementos Rex, como no estudo de Barbosa et 

al. (2017), onde foi relatado diferentes padrões de expressão de Rex6 em exemplares de 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818), coletados em água clara e preta, sendo que os animais 

coletados na água clara apresentaram maior expressão da sequência, o que indica maior 

atividade. Junto a isso, em exemplares de Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) provenientes de 

água branca, foi observado um aumento e compartimentalização do Rex3, diferente daqueles 

provenientes de águas claras e pretas, onde o Rex3 foi disperso (Santos et al. 2016). 

Mudanças na temperatura também se mostraram eficientes para ativar a transposição de 

ETs, como relatado para o elemento P em insetos do gênero Drosophila (Chakrani et al. 1993; 

Kaminker et al. 2002). Existem fortes evidências do papel adaptativo dos ETs na evolução do 

genoma de Drosophila, e, além disso, é atribuído aos ETs um importante papel na adaptação 

destes organismos a diferentes condições climáticas (González et al. 2010). Em peixes, Ribeiro 

(2013) verificou a ativação da transposição dos elementos Rex1 e Rex6 em exemplares de C. 

macropomum, aclimatados a temperaturas inferiores a 23 ºC, bem como a heterocromatinização 

do genoma destes indivíduos. A atividade desses elementos pode influenciar na atividade dos 

genes localizados próximos aos locais de inserção, gerando novos padrões de regulação ou até 

diferentes transcritos, introduzir sítios de splicing, introduzir stop códons, causar mudanças 
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epigenéticas, que podem levar à inativação de genes, além de poder causar rearranjos 

cromossômicos (Casacuberta e González 2013). 

Sendo assim, os cenários de mudanças climáticas previstos pelo Painel 

Intergovernamental sob mudanças climáticas (IPCC) para o ano de 2100 podem causar 

alterações na atividade de transposição destas sequências. Estes cenários afetariam a região 

amazônica, reduzindo a evapotranspiração na faixa de 15% a 30%, além de uma redução de 5% 

a 20% nas taxas de precipitação (Marengo 2007; Nobre et al. 2008; Barcellos et al. 2009), 

mudanças que afetariam diretamente a ictiofauna local, dentre as quais encontra-se o tambaqui. 

1.3. Colossoma macropomum 

O tambaqui (Colossoma macropomum) é nativo das bacias dos rios Amazonas e Orinoco, 

onde é comum em lagos de várzea (Jégu 2003). Trata-se da espécie nativa de maior interesse 

para a piscicultura, sendo a segunda em termos de criação em cativeiro, ficando atrás apenas da 

tilápia; sua despesca no ano de 2017 representou 18,2% da produção nacional, sendo a região 

Norte a maior produtora da espécie (IBGE 2017). Possui características que a torna atrativa 

para o cultivo em sistemas de criação intensiva, como a fácil obtenção de juvenis, alta 

produtividade, alta taxa de fecundidade, elevado grau de crescimento, rusticidade, e sobretudo, 

sua adaptação à criação em cativeiro pela fácil aceitação de rações comerciais (Junk 1985; 

Araújo-Lima e Goulding 1998; Kubitza 2004; Mendonça et al. 2009; Jacometo et al. 2010; 

Dairiki e Silva 2011). 

Junto a isso, é tido como espécie “modelo” para estudos de peixes amazônicos, pois tem 

sido utilizado em diferentes abordagens, como análises de adaptações fisiológicas da espécie 

(Kochhann et al. 2015; de Oliveira e Val 2016; Wood et al. 2017); estudos de manejo em 

cativeiro (Inoue et al. 2014); manipulação para a obtenção de híbridos em cativeiro (Silva et al. 

2007; Gomes e Silva 2009); estudos parasitológicos e reprodutivos (Araújo-Lima e Goulding 

1998; Morey e Malta 2016) e análises genéticas (Ribeiro 2013; Ribeiro et al. 2017; Martínez et 

al. 2017; Silva et al. 2017). Estudos cromossômicos evidenciaram número diploide de 54 

cromossomos, todos com dois braços, número fundamental (NF) de 108 e a espécie não 

apresenta cromossomos sexuais diferenciados. A heterocromatina está presente 

preferencialmente nas regiões centroméricas, e as regiões organizadoras de nucléolos (RONs) 

estão localizadas na porção terminal dos braços longos de dois pares metacêntricos (Nakayama 

et al. 2012; Ribeiro et al. 2014). 
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Outros marcadores já mapeados na espécie são as sequências de DNA repetitivo. Com 

relação aos DNAs ribossomais, a espécie apresenta sítios de 18S na região terminal dos braços 

longos de três pares (6,10 e 12) e sítios de 5S em dois pares (11 e 13) (Nakayama et al. 2012; 

Ribeiro et al. 2014). Além disso, a espécie apresenta elementos transponíveis do tipo Rex 

dispersos por todos os cromossomos (Ribeiro et al. 2017), no entanto, o comportamento dessas 

sequências no genoma da espécie ainda não é conhecido em situações de estresse ambiental. 

Deste modo, a fim de contribuir para a elucidação desta questão foi proposto para o presente 

trabalho, um experimento em microcosmo, simulando aumentos de temperatura de acordo com 

o previsto pelo IPCC, e a espécie de peixe escolhida foi o tambaqui (C. macropomum) por 

tratar-se de um organismo modelo para estudos na Amazônia. 

 

2. Objetivos  

2.1. Geral: 

 Gerar informações acerca do comportamento e distribuição dos ETs da família 

Rex, nos cromossomos do tambaqui, frente aos diferentes cenários de mudanças 

climáticas propostos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC). 

2.2. Específicos: 

 Verificar se os diferentes cenários climáticos propostos pelo IPCC exercem 

influência sobre o padrão de distribuição de heterocromatina na espécie C. 

macropomum. 

 Verificar a localização cromossômica dos retroelementos do tipo Rex (Rex 1, 

Rex 3 e Rex 6) em tambaquis submetidos aos diferentes cenários climáticos. 
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3. Material e métodos 

3.1. Delineamento experimental 

Para este estudo foi utilizado o material previamente obtido no período de 01 de 

novembro de 2016 a 15 de dezembro de 2016 (45 dias), pelo projeto “Caracterização de 

elementos transponíveis em tambaqui (Colossoma macropomum) como subsídio para 

piscicultura” (EDITAL N. 022/2013 – FIXAM/AM), projeto este que esteve vinculado ao 

projeto ADAPTA (CEUA Nº026/2015). 

3.1.1. Cenários Climáticos em Microcosmo 

O microcosmo é um ambiente criado para simular mudanças climáticas de acordo com o 

Quarto Relatório do IPCC (2007). Sua estrutura conta com quatro salas climatizadas cuja 

temperatura, umidade do ar e concentração de dióxido de carbono são controladas 24 horas por 

dia. A sala 1 é destinada ao ambiente controle, onde as condições de umidade do ar, temperatura 

e concentração de CO2 seguem, em tempo real, as condições daquele momento. A sala 2 simula 

as condições do cenário brando (B1) com aumento de 1,5 ºC e 200ppm de CO2, em relação à 

sala 1. A sala 3 simula as condições do cenário intermediário (A1B) com aumento de 2,5 ºC e 

400ppm de CO2 em relação à sala 1. A sala 4 simula as condições do cenário mais extremo (A2) 

com aumento de 4 ºC e 800ppm de CO2 em relação à sala 1. Os ambientes possuem suas 

variáveis controladas, em tempo real, de acordo com as condições ambientais do dia. As salas 

possuem um timer que controla automaticamente as luzes, estabelecendo assim um regime de 

12 horas com luz e 12 horas sem luz, de acordo com as condições ambientais da região onde 

está localizado o microcosmo. Este possui um sistema interno que capta os valores ambientais 

das variáveis simuladas e os armazena em um computador exclusivo para isso. 

3.1.2. Exposição aos cenários climáticos em microcosmo 

Para a realização do experimento no microcosmo, sessenta (60) juvenis de tambaqui foram 

transportados da Fazenda Santo Antônio (Rio Preto da Eva – AM) para o Laboratório de 

Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA). Antes dos indivíduos serem expostos aos diferentes cenários climáticos, eles passaram 

por um período de aclimatação em ambiente externo por 30 dias. Após a aclimatação externa 

os animais foram separados em quatro grupos experimentais de 15 indivíduos, sendo cada grupo 

aclimatado em uma sala do microcosmos por um período de dois dias. A primeira sala simulou 
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as condições de temperatura, umidade do ar e concentração de CO2 do dia, por meio de um 

sensor localizado em uma área de mata no INPA, sendo esta, destinada ao grupo controle; a 

segunda sala teve um aumento de 1,5 ºC e 200ppm de CO2 em relação à primeira; a terceira 

teve um aumento de 2,5 ºC e um aumento de 400ppm de CO2 em relação à primeira; e, na quarta 

esse aumento foi de 4,5 ºC e 850ppm de CO2 em relação à primeira. Ao fim de 45 dias de 

experimento os peixes foram levados para o Laboratório de Genética Animal – LGA/INPA, 

onde foram eutanasiados e tiveram seu rim e tecido muscular coletados. 

3.2. Obtenção dos cromossomos metafásicos 

A obtenção das preparações cromossômicas seguiu o protocolo de Gold et al. (1990). Os 

exemplares tiveram o rim removido, colocado em 10 mL de meio de cultura RPMI 1640 e 

dissociado com seringas de vidro. O material foi transferido para tubos falcon de 15 mL. 

Adicionou-se 5 µL (cinco gotas) de solução de colchicina 0,025% por 30 minutos, para cessar 

a divisão mitótica, deixando agir em temperatura ambiente. Em seguida, o material foi 

centrifugado, o sobrenadante descartado e acrescentou-se 10 mL de solução hipotônica de KCl 

(0,075M), deixando por 28 a 30 minutos em estufa a 37 ºC; ao término centrifugou-se por 10 

minutos. A suspensão de células foi fixada em solução de metanol e ácido acético (3:1) por três 

ciclos de ressuspensão e centrifugação por 10 minutos, sendo o material conservado à -20 ºC 

em tubos de 1,5mL para análises posteriores. 

3.3.Bandeamento C 

A detecção dos blocos heterocromáticos foi feita segundo Sumner (1972), com algumas 

modificações. As lâminas, contendo as preparações, passaram por tratamento em HCl 0,2N a 

45 ºC por 2 minutos, lavadas em água destilada à temperatura ambiente e secas ao ar. Em 

seguida, as lâminas foram incubadas em solução de hidróxido de bário a 5%, recém preparada 

e filtrada, a 45 ºC, por 1 minuto e 30 segundos. Em seguida, para interromper a ação do 

hidróxido de bário, as lâminas foram imersas em HCl 0,2N (46 ºC) por 30 segundos, sendo 

posteriormente lavadas em água destilada. Após secas, as lâminas foram incubadas em solução 

2xSSC (Cloreto de Sódio 0,3M e Citrato Trisódico 0,03M, pH 6,8) em banho-maria a 60 ºC, 

por um período de 30 minutos, lavadas e secas ao ar. Posteriormente, foram coradas com 

Giemsa 10% em tampão fosfato 0,06M e pH 6,8 por 10 minutos, lavadas em água corrente e 

secas novamente ao ar. 
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3.4.Extração de DNA 

A extração do DNA foi feita a partir do tecido muscular do tambaqui, utilizando-se o Kit 

de extração Wizard® (Promega), segundo as recomendações do fabricante. Em um tubo tipo 

eppendorf de 1,5 mL foi adicionado o tecido, juntamente com 300 µL de solução de EDTA + 

Nuclei Lysys Solution (50 µL de EDTA 0,5M + 250 µL de Nuclei Lysys Solution) e 10 µL de 

proteinase K. Esta mistura foi incubada por pelo menos 3 horas à 55 ºC, para dissociar o tecido. 

Após a dissociação do tecido, adicionou-se RNAse à mistura, sendo esta incubada por 30 

minutos à 37 ºC. Após a ação da RNAse foi adicionado à mistura uma solução protein 

precipitation solution e o tubo levado ao vortex por 20 segundos, até a mistura espumar. Após 

isso foi deixada no freezer por 5 minutos. Os tubos, contendo a solução, foram centrifugados 

por 8 minutos à 13000 rpm, o sobrenadante foi transferido para tubos novos, adicionando 300 

µL de isopropanol gelado, centrifugando-se novamente por 8 minutos à 13000 rpm. O 

sobrenadante foi descartado e 300 µL de etanol 70% gelado foi adicionado e novamente 

centrifugado por 8 minutos à 13000 rpm. Em seguida o sobrenadante foi descartado e 300 µL 

de etanol 100% foram adicionados e os tubos centrifugados por 8 minutos à 13000 rpm. Ao fim 

desta etapa os tubos foram deixados à 37 ºC para secarem, em seguida foram adicionados 50 

µL de DNA Rehydration Solution e deixados overnight à 37 ºC. 

A visualização e análise do DNA no gel foi feita no transluminador de luz ultravioleta 

(Loccos Biotechnology). Adicionalmente, quantificações em espectrofotômetro NanoVue Plus 

(GE Healthcare) também foram realizadas. 

3.5.Amplificação das sequências 

Para a amplificação dos elementos transponíveis do tipo Rex foi utilizada a técnica de PCR 

(Polimerase Chain Reaction) em termociclador (T100™ Thermal Cycler ) com os seguintes 

primers: para Rex1 RTX1-F1 (5’TTC TCC AGT GCC TTC AAC ACC) e RTX1-R3 (5’TCC 

CTC AGC AGA AAG AGT CTG CTC) (Volff et al. 2000); para Rex3 RTX3-F3 (5′-CGG TGA 

YAA AGG GCA GCC CTG-3′) e RTX3-R3 (5′-TGG CAG ACN GGG GTG GTG GT-3′) 

(Volff et al. 1999; 2001a); e Rex6-Medf1 (5′- TAA AGC ATA CAT GGA GCG CCA C-3′), e 

Rex6-Medr2 (5′- GGT CCT CTA CCA GAG GCC TGG G-3′) para Rex6 (Volff et al. 2001b). 

A eficácia da reação foi verificada após corrida em gel de agarose 1% e as amostras foram 

quantificadas no equipamento NanoVue Plus espectrofotômetro (GE Healthcare). 
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3.6.Marcação de Sonda 

Os produtos de PCR foram marcados com Digoxigenina via reação de Nick Translation, 

utilizando o kit DIG-NickTM Translation Mix (Roche) de acordo com as orientações do 

fabricante, para a obtenção das sondas. Para cada lâmina foram pipetados os seguintes 

componentes em tubo de 1,5 mL no gelo: 1,5 µL de DNA (200 µg/µL), 2 µL de mix do Kit, e 

6,5 µL H2O milli-Q. Os reagentes foram misturados, centrifugados brevemente e incubados por 

90 minutos a 16 ºC em termociclador. A reação foi interrompida com a adição de 1 µL de EDTA 

0,5M, e o material foi colocado no termociclador por 10 minutos e em seguida foi colocado em 

freezer -20 ºC até o uso. 

3.7.Mapeamento cromossômico 

Para o mapeamento cromossômico foi seguido o protocolo descrito por Pinkel et al. (1986) 

com modificações. As lâminas foram tratadas com 100 μL de RNase 40 μg/mL (0,4 μL de 

RNase 10 mg/mL e 99,6 μL de 2XSSC) por 1 hora e 30 minutos em câmara úmida a 37 ºC. Em 

seguida seguiram duas lavagens em 2xSSC durante 10 minutos cada, e desidratadas em série 

alcoólica 70%, 85% e 100% (etanol mantido no freezer) durante 10 minutos cada. Após secas, 

o material passou por um pré-tratamento em formaldeído 1%. As lâminas contendo material 

cromossômico foram mergulhadas em formamida 70% em 2xSSC por 5 minutos a 70 °C, e 

novamente desidratadas em etanol 70%, 85% e 100% a -20 °C por 5 minutos cada. Após isso, 

as lâminas foram secas ao ar. 

Para a preparação da solução de hibridização adicionou-se em um tubo tipo eppendorf 20 

µL de formamida 100% (50% do volume final), 8 µL de sulfato de dextrano 50%, 4 µL da 

sonda A, 4 µL de 20xSSC (concentração final de 2xSSC) e 4 µL de H2O obtendo um volume 

final de 40 µL. A sonda foi desnaturada a 99 ºC por 10 minutos e passada imediatamente ao 

gelo. A etapa de hibridização foi realizada colocando-se 40 μL de solução de hibridização sobre 

a lamínula e invertendo a lâmina sobre a lamínula. As lâminas foram mantidas com o material 

voltado para baixo em câmara úmida (2xSSC) a 37 ºC durante uma noite (aproximadamente 16 

horas). Em seguida as lâminas foram lavadas 2 vezes em formamida 15%, 0,2xSSC pH 7,0 a 

42 ºC durante 10 minutos cada, 3 vezes em 0,1xSSC a 60 ºC, por 5 minutos cada, e em solução 

Tween 0,5%, temperatura ambiente durante 5 minutos. 

Após isso foi feita a detecção do sinal, que consistiu em incubar as lâminas em tampão 

NFDM (Nonfat dry milk) (5% NFDM/4xSSC) por 15 minutos e lavá-las 2 vezes com Tween 
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5%, temperatura ambiente por 5 minutos. Em um tubo tipo eppendorf foi preparado um mix 

contendo 20 µL de anti digoxigenina-rodamina (1:200). A lâmina foi invertida sobre a lamínula 

e incubada por 60 minutos em câmara úmida a 37 ºC. Passado esse período a lâmina foi lavada 

3 vezes com Tween 5%, temperatura ambiente por 5 minutos, desidratada em série alcoólica 

70, 85 e 100% durante 5 min cada, e seca ao ar. 

Após todo esse processo, a lâmina foi montada com 20 μL de antifade + 1 μL de DAPI e 

coberta com lamínula. Os cromossomos metafásicos foram analisados e fotografados em um 

microscópio de fluorescência Olympus BX51. Para captura das imagens foi utilizado o software 

Image-PRO MC 6.0 e as melhores metáfases tiveram seus cromossomos emparelhados no 

PhotoShop CS6.  
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3.Resultados 

 Foram analisadas cerca de 30 metáfases por indivíduo de cada condição. Número 

diploide foi igual a 54 cromossomos (26m + 28sm) e número fundamental (NF) 108. Em relação 

à distribuição da heterocromatina constitutiva, encontramos blocos na região centromérica de 

todos os cromossomos dos indivíduos das salas 1 (controle), 2 (cenário B1) e 3 (cenário A1B). 

Os indivíduos aclimatados ao cenário extremo (A2), sala 4, apresentaram, além de blocos 

centroméricos, blocos conspícuos nas regiões terminais do braço curto e braço longo (pares 4, 

5, 6 e 7); blocos na região terminal do braço longo (pares 13, 15, 16, 17, 24 e 27); blocos 

conspícuos no braço curto do par 1 e no braço longo dos pares 2 e 21; e blocos intersticiais nos 

19 e 20 (Figura 1). 

 O mapeamento dos elementos transponíveis do tipo Rex resultou em marcações 

dispersas em todos os cromossomos. Nos indivíduos do controle, as marcações para Rex 1 

foram difusas, sem nenhum sinal mais evidente. Nos cenários B1 e A1B foram observadas 

marcações difusas em todos os cromossomos e também marcações conspícuas, formando 

pequenos blocos. Já, no cenário A2 verificou-se um grande aumento de marcações desta 

sequência, sendo que alguns cromossomos estiveram marcados quase por completo, com 

marcações mais evidentes (pares 15, 18 e 24) (Figura 2). 

 O elemento Rex3 nos cenários B1 e A1B, bem como no controle, apresentou-se como 

marcações sutis, indicando pouca quantidade de sítios deste retrotransposon. No entanto, nos 

animais aclimatados no cenário extremo (A2) observou-se um aumento de sítios deste ET, com 

marcações conspícuas em vários pares cromossômicos tanto em regiões de heterocromatina 

quanto de eucromatina, sendo observado alguns pares com blocos evidentes nas regiões 

terminais (pares 1, 3, 4, 6, 15 e 23) (Figura 3). 

O elemento Rex6 mostrou um comportamento muito similar em todos os cenários 

testados neste estudo. No cenário controle foram verificadas marcações difusas por todo o 

genoma. Nos cenários A1B, A2 e B1 a sequência continuou apresentando marcações difusas 

por todos os cromossomos, em regiões de heterocromatina e eucromatina, sem nenhuma 

variação visível entre os indivíduos aclimatados aos diferentes cenários (Figura 4). 
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Figura 1. Cariótipos de C. macropomum corados para banda C: (a) Sala 1 – controle; (b) Sala 2 - 

Cenário B1; (c) Sala 3 - Cenário A1B; (d) Sala 4 - Cenário A2. 
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Figura 2. Mapeamento cromossômico do ET Rex1 em C. macropomum: (a) Sala 1 - Controle; (b) 

Sala 2 - Cenário B1; (c) Sala 3 - Cenário A1B; (d) Sala 4 - Cenário A2. 
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Figura 3. Mapeamento cromossômico do ET Rex3 em C. macropomum: (a) Sala 1- Controle; (b) 

Sala 2 - Cenário B1; (c) Sala 3 - Cenário A1B; (d) Sala 4 - Cenário A2. 
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Figura 4. Mapeamento cromossômico do ET Rex6 em C. macropomum:(a) Sala 1 - Controle; (b) Sala 2 - 

Cenário B1; (c) Sala 3 - Cenário A1B; (d) Sala 4 - Cenário A2. 
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4.Discussão 

Mudanças climáticas têm sido parte importante de grandes discussões entre 

Organizações em vários países, tanto que foi criado o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC). E, estudos envolvendo diferentes espécies amazônicas, 

submetidas a um ambiente de microcosmo, sugerem que as mudanças climáticas têm potencial 

de interferir na dinâmica do bioma amazônico (Azevedo 2015; Silva 2016; Martins et al. 2017; 

Gonçalves et al. 2018; Lopes et al. 2018). 

O tambaqui (C. macropomum), quando exposto às alterações climáticas previstas no 

IPCC, teve seus parâmetros hematológicos alterados, com aumento significativo nos níveis de 

cortisol, colesterol, glicose e de hematócrito (Dragan 2015; Oliveira e Val 2017). Prado-Lima 

e Val (2016), num outro estudo, analisaram o transcriptoma de C. macropomum exposto a 

cenários de mudanças climáticas, também submetido ao ambiente de microcosmo, e 

observaram que a resposta da espécie a estas alterações de temperatura e CO2 é complexa e 

envolve diferentes grupos gênicos. Após quinze dias sob as condições dos cenários B1, A1B e 

A2 foram verificadas alterações no padrão de expressão gênica dos genes codificantes das heat 

shock proteins (Hsps), que estão relacionados a respostas a choque térmico, onde houve um 

aumento na atividade dos genes codificadores dessas proteínas. Este grupo de proteínas está 

diretamente relacionado à tolerância térmica da espécie. Além disso, genes relacionados a vias 

metabólicas sofreram regulação negativa, como no caso daqueles relacionados às proteínas que 

atuam no ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons. Isso indica supressão de 

várias vias metabólicas afim de garantir a homeostase e superar o estresse térmico. 

Os dados do presente trabalho mostram, que além de alterações metabólicas e de 

expressão gênica descritas anteriormente, o tambaqui também responde aos cenários mais 

extremos de mudanças climáticas por meio de alterações cromossômicas, principalmente no 

que diz respeito à distribuição de elementos transponíveis do tipo Rex e de blocos 

heterocromáticos. Embora a localização dispersa dos retroelementos Rex corrobore o já descrito 

anteriormente para o tambaqui (Ribeiro et al. 2017), no cenário A2, que simula alterações de 

temperatura e CO2 mais extremas, foi possível observar um aumento na distribuição dos 

retroelementos Rex1 e Rex3. Esse aumento, provavelmente, é ocasionado pela duplicação 

dessas sequências como resposta ao ambiente estressante, uma vez que a transposição destes 

elementos no genoma hospedeiro não ocorre ao acaso, e sim mediado por sinais celulares e/ou 

fatores externos, como alterações na temperatura, presença de parasitas, dentre outros tipos de 
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estresse (Charlesworth e Langley 1986; Deininger et al. 2003; Almeida e Carareto 2005; Burt 

e Trivers 2006). 

A percepção de uma situação de estresse pelo organismo pode induzir alterações 

genéticas e gerar respostas fisiológicas rápidas, para que o mesmo possa tolerar as mudanças 

ambientais, alterando assim a atividade de genes de defesa, que podem ser ativados ou 

inativados, inclusive por processos epigenéticos. Ainda nesse contexto, também pode haver a 

indução do processo de transposição de elementos transponíveis, que pode criar novas proteínas 

ou modificar as já existentes, afetando assim o fenótipo do hospedeiro e desempenhando um 

importante papel na adaptação rápida a mudanças ambientais (Capy et al. 2000). Os ETs 

podem, através de sua transposição, causar inserção de novos éxons, gerar stop códons, agregar 

fragmentos de diferentes genes, gerar retrotranscrição de mRNAs e inserção deste retrogene 

(Casacuberta e Gonzalez 2013; Rey et al. 2016). 

Os ETs, sob condições normais, sofrem repressão por meio de mecanismos de regulação 

gênica, entretanto estresses ambientais podem causar interrupção nessa regulação e provocar a 

ativação da transposição destas sequências. A duplicação e a transposição desses elementos 

aumentam tanto o seu tamanho, quanto a diversidade genética dentro e entre espécies. Quando 

tal atividade é induzida por estresse, pode representar a diversidade genética necessária para 

que as espécies consigam se adaptar às mudanças (Casacuberta e González 2013). O aumento 

dos sítios de Rex1 e Rex3, observado em nosso estudo, sugere que essas sequências podem ter 

um papel importante na adaptação às mudanças ambientais, que neste caso foi temperatura e 

níveis de CO2, dada a capacidade desses retroelementos de gerar mutações e variabilidade 

genética no genoma do hospedeiro. 

Embora tenha ocorrido um aumento no número de sítios de Rex1 e Rex3, a distribuição 

dessas sequências se deu de forma diferente. Não houve indícios de compartimentalização das 

sequências Rex1 e nem correspondência com blocos heterocromáticos, sugerindo que a 

dispersão dessa sequência é controlada por um mecanismo distinto da heterocromatinização, e 

não detectado com as técnicas aqui empregadas. Já, para o ET Rex3 é possível sugerir que esta 

sequência tende à compartimentalização, principalmente em regiões teloméricas, o que foi 

observado em vários pares cromossômicos. Ainda, que a localização de blocos de Rex3 

coincidentes com porções heterocromáticas indica um processo de heterocromatinização (pares 

1, 4, 6, 13 e 26) que deve ter ocorrido como resposta epigenética ao estresse ambiental e à 

atividade deste ET (Figura 5). 
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Figura 5. Comparação entre a localização de blocos heterocromáticos e blocos do retroelemento Rex3 em 

C. macropomum. (a) Cenário controle; (b) Cenário A2. 
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Alguns trabalhos, envolvendo peixes amazônicos, relacionam o processo de 

heterocromatinização ao aumento de sítios de sequências Rex. Silva et al. (2016), por exemplo, 

compararam peixes provenientes de ambiente poluído com peixes de ambiente não poluído e 

verificaram um aumento no número de sítios de Rex e de blocos heterocromáticos naqueles 

coletados em ambiente alterado pela poluição. Além disso, resultados similares foram 

encontrados por Ribeiro (2013), submetendo C. macropomum a temperaturas inferiores a 22 

ºC. Nesse estudo, o padrão de heterocromatina encontrado pela autora foi muito similar ao aqui 

observado, com blocos conspícuos nas regiões centroméricas e teloméricas de diversos pares 

cromossômicos, indicando um processo de heterocromatinização frente ao estresse térmico. 

Os elementos transponíveis têm uma estreita relação com componentes epigenéticos 

(CE), onde muitas dessas sequências estão marcadas por um radical metil (-CH3) pela ação de 

DNA metiltransferases, que podem inibir sua atividade em condições normais. No entanto, 

mudanças climáticas podem perturbar a regulação da atividade desses ETs, levando à 

mobilização e transposição destes (Rey et al. 2016). Por outro lado, os CE estão relacionados 

com ajustes fisiológicos rápidos como no caso do Polychaeta Spiophanes tcherniai (Fauvel 

1950), que quando exposto a estresse térmico sofre uma série de ajustes epigenéticos, levando 

a mudanças fisiológicas, necessárias para adaptação às novas condições (Marsh e Pasquale 

2014). A atividade de transposição de elementos móveis pode causar silenciamento de genes 

próximos ao local de inserção e/ou regular a atividade de transposição de ETs, por meio de 

respostas epigenéticas, como observado no presente estudo, onde verificamos 

heterocromatinização associada ao aumento do número de sítios de Rex3. 

Essa correlação não foi observada no mapeamento da sequência Rex6, que não mostrou 

diferença significativa na sua localização, entre os diferentes cenários climáticos, o que pode 

ser explicado pelo fato dessa sequência possuir características próprias e não ser 

filogeneticamente relacionada às outras, estando alocada inclusive em uma superfamília 

diferente de ETs (Volff et al. 1999; 2000; 2001b), diferindo na maneira com que esses 

retroelementos interagem com o genoma hospedeiro. As sequências Rex1 e Rex3 utilizam uma 

maquinaria enzimática muito similar entre si durante a transposição, diferente de Rex6, que 

utiliza, durante sua atividade, uma endonuclease similar a uma enzima de restrição. Ainda, 

estudos relatam que o Rex6 foi eliminado, por pressão seletiva, em algumas espécies de 

Characiformes (Borba et al. 2013). Entretanto, este ET foi observado no tambaqui em condições 

naturais (Barbosa et al. 2017), mas com maior expressão em águas claras. No híbrido tambacu 
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(C. macropomum X Piaractus mesopotamicus) (Ribeiro et al. 2017) ele também teve um 

aumento significativo. Porém, no presente trabalho e em Ribeiro (2013) o seu comportamento 

não foi modificado com aumento/diminuição de temperatura, o que nos leva a sugerir que o 

estresse térmico não induz à mobilização desta sequência. 

Sendo assim, sugerimos que a atividade dos ETs Rex1 e Rex3 está relacionada com a 

adaptação da espécie modelo (o tambaqui) nas condições testadas, tendo estas duas sequências 

sofrido um aumento no número de sítios. No entanto, análises aprofundadas envolvendo 

expressão de diferentes sequências nas condições utilizadas no presente estudo são necessárias 

para que se possa compreender os efeitos moleculares gerados por esse aumento da atividade 

de transposição destas sequências. 
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5.Conclusões 

A diferença no comportamento dos três marcadores pode ser devido às próprias 

características de cada ET, como o modo de transposição ou até mesmo o tipo de regulação, ao 

qual essas sequências estão sujeitas. Além disso, estes dados nos mostram que os 

retrotransposons do tipo Rex são sequências que possuem comportamento muito mais dinâmico 

do que imaginado a priori e são bons marcadores para se detectar mudanças ambientais. 

Os retroelementos do tipo Rex têm sua transposição induzida por diferentes fatores no 

tambaqui, onde Rex1 e Rex3 mostraram-se sensíveis a variações de temperatura, no entanto 

Rex6 não responde a este agente estressor. Dessa forma, Rex1 e Rex3 mostraram-se bons 

marcadores frente às condições testadas. 

Nossos dados evidenciaram uma relação entre blocos de retroelementos e blocos 

heterocromáticos, o que nos leva a crer que existe uma relação entre a mobilização das 

sequências Rex e o surgimento de padrões epigenéticos, mediante as condições aqui testadas. 

No entanto, são necessários estudos mais aprofundados para elucidarmos esta relação e 

esclarecer os prováveis mecanismos moleculares que estariam envolvidos na adaptação dos 

organismos amazônicos, frente a mudanças climáticas. 
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